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॥ શ્રી શવકેશાિદપાદા તવણર્ન તાતે્રમ્ ॥
દેયાસમુૂિધ્ન રાજ સરસસરુસિર પારપયર્ તિનયર્-
પ્રાંશુ ત બાઃ િપશઙ્ગા તુ લતપિરણતારક્તશાલીલતા વઃ ।
દુવાર્રાપ ત્તગતર્ શ્રતિન ખલજનાેત્તારણે ર જુભૂતા
ઘાેરાઘાવે હાલીદહન શ ખ શખાઃ શમર્ શાવાર્ઃ કપદાર્ઃ ॥ ૧॥
કુવર્િન્નવાર્ણમાગર્પ્રગમપિરલસદૂ્ર યસાપેાનશઙ્કાં
શક્રાર ણાં પુરાણાં ત્રયિવજયકૃત પષ્ટરેખાયમાણમ્ ।
અવ્યાદવ્યાજમુચ્ચૈર લકિહમધરાિધત્યકા ત સ્ત્રધાેદ્ય-

હ્નવ્યાભં ડાનીક મતુ ડુપ ક્પા ડરં વ સ્ત્રપુ ડ્રમ્ ॥ ૨॥
કુ્ર યદ્ગાૈર પ્રસાદાન તસમયપદાઙ્ગુષ્ઠસઙ્ક્રા તલાક્ષા-
બ દુ પિધ મરારેઃ સ્ફિટકમ ણદષૃન્મગ્ મા ણક્યશાેભમ્ ।
મૂ યુર્દ્યિદ્દવ્ય સ ધાેઃ પ તતશફિરકાકાિર વાે મા તકં તા-
દ તાેકાપ ત્તકૃત્યૈ હુતવહક ણકામાેક્ષ ક્ષં સદા ક્ષ ॥ ૩॥
ભૂત્યૈ દગૃ્ભૂતયાેઃ સ્યાદ્યદિહમિહમ ગ્બ બયાેઃ નગ્ધવણા
દૈત્યાૈઘ વંસશસંી સુ્ફટ ઇવ પિરવષેાવશષેાે િવભા ત ।
સગર્ સ્થત્ય ત ત્તમર્િય સમપુગતેઽતીવ િન ર્ત્તગવ
શવાર્ણીભતુર્ ચ્ચૈયુર્ગલમથ દધ દ્વભ્રમં તદ્ભ્રવુાવેર્ઃ ॥ ૪॥
યુગ્મે ક્મા જિપઙ્ગે ગ્રહ ઇવ િપિહતે દ્રાગ્યયાેઃ પ્રાગ્દુિહત્રા
શલૈસ્ય વા તનીલા બરર ચત હ ક ચુકાેઽભૂ પ્રપ ચઃ ।
તે ત્રનૈતે્રે પિવત્રે િત્રદશવરઘટા મત્રજૈત્રાેગ્રશસે્ત્ર
નતે્રે નતે્રે ભવેતાં દુ્રત મહ ભવતા મ દ્રયાશ્વાિન્નય તુમ્ ॥ ૫॥
ચ ડીવક્ત્રાપર્ણેચ્છાે તદનુ ભગવતઃ પા ડુ ક્પા ડુગ ડ-
પ્રાેદ્ય ક ડંૂ િવનેતું િવતનુત ઇવ યે રત્નકાેણૈિવઘ્ ષ્ટમ્ ।
ચ ડા ચમર્ ડલાભે સતતનતજન વા તખ ડા તશાૈ ડે
ચા ડીશે તે શ્રયે તામિધકમવનતાખ ડલે કુ ડલે વઃ ॥ ૬॥
ખટ્વાઙ્ગાેદગ્રપાણેઃ સુ્ફટિવકટપુટાે વક્ત્રર ધ્રપ્રવેશ-
પ્રે સદૂ ચ ફણાે શ્વસદ તધવલાહી દ્રશઙ્કાં દધાનઃ ।
યુ માકં કમ્રવક્ત્રા બુ હપિરલસ ક ણકાકારશાેભઃ
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॥ શ્રી શવકેશાિદપાદા તવણર્ન તાતે્રમ્ ॥

શશ્વ ત્રાણાય ભૂયાદલમ તિવમલાેત્તુઙ્ગકાેણઃ સ ઘાેણઃ ॥ ૭॥
કુ્ર યત્યદ્ધા યયાેઃ વાં તનુમ તલસતાે બ બતાં લક્ષય તી
ભત્ર પધાર્ તિનઘ્ના મુહુિરતરવધૂશઙ્કયા શલૈક યા ।
યુ માં તાૈ શશ્વદુચ્ચૈરબહુલદશમીશવર્ર શા તશભુ્રા-
વવ્યા તાં િદવ્ય સ ધાેઃ ક મતુરવનમ લાેકપાલાૈ કપાેલાૈ ॥ ૮॥
યાે ભાસા ભાત્યુપા ત સ્થત ઇવ િન તં કાૈ તુભાે દ્રષુ્ટ મચ્છન્
સાે થ નેહાિન્નતા તં ગલગતગરલં પત્યુ ચ્ચૈઃ પશનૂામ્ ।
પ્રાેદ્ય પ્રે ણા યમાદ્રાર્ િપબ ત ગિરસતુા સ પદઃ સા તરેકા
લાેકા શાેણીકૃતા તા યદધરમહસા સાેઽધરાે વાે િવધત્તામ્ ॥ ૯॥
અત્યથ રાજતે યા વદનશશધરાદુદ્ગલચ્ચા વાણી-
પીયષૂા ભઃપ્રવાહપ્રસરપિરલસ ફેન બ દ્વાવલીવ ।
દેયા સા દ તપઙ્ ક્ત શ્ચર મહ દનુદાયાદદાવૈાિરકસ્ય
દ્યુત્યા દ પ્તે દુકુ દચ્છિવરમલતરપ્રાેન્નતાગ્રા મુદં વઃ ॥ ૧૦॥
યકુ્કવર્ન્નવુર્રા િન્નભઘનસમયાે દુષ્ટમેઘાૈઘઘાષેં
સૂ્ફજર્દ્વા યુર્ થતાે વિનતમિપ પરબ્રહ્મભૂતાે ગભીરઃ ।
સવુ્યક્તાે વ્યક્તમૂતઃ પ્રકિટતકરણઃ પ્રાણનાથસ્ય સત્યાઃ
પ્રીત્યા વઃ સિંવદ યા ફલિવકલમલં જન્મ નાદઃ સ નાદઃ ॥ ૧૧॥
ભાસા યસ્ય િત્રલાેક લસ ત પિરલસ ફેન બ દ્વણર્વા ત-
વ્યાર્મગ્ ેવા તગાૈર તુ લતસરુસિરદ્વાિરપૂરપ્રસારઃ ।
પીનાત્મા દ તભા ભ ર્શમહહહકારા તભીમઃ સદેષ્ટાં
પુષ્ટાં તુ ષ્ટ કૃષીષ્ટ સુ્ફટ મહ ભવતામટ્ટહાસાેઽષ્ટમૂતઃ ॥ ૧૨॥
સદ્યાે તાખ્યમા યં યદુિવમલમુદગ્વ ત યદ્વામદેવં
ના ા હે ા સદકંૃ્ષ જલદિનભમઘાેરાહ્વયં દ ક્ષણં યત્ ।
યદ્બાલાકર્પ્રભં ત પુ ષિનગિદતં પવૂર્મીશાનસજં્ઞં
યિદ્દવ્યં તાિન શ ભાેભર્વદ ભલ ષતં પ ચ દદ્યુમુર્ખાિન ॥ ૧૩॥
આત્મપ્રે ણાે ભવા યા વય મવ ર ચતાઃ સાદરં સાવંન યા
મ યા તસ્રઃ સનુીલા જનિનભગરરેખાઃ સમાભા ત યસ્યામ્ ।
આક પાન પભાસા શ ચરતરા ક બુક પા બકાયાઃ
પત્યુઃ સાત્ય તમ તિવલસતુ સતતં મ થરા ક ધરા વઃ ॥ ૧૪॥

2 sanskritdocuments.org



.. shrIshivakeshAdipAdAntavarNanastotram ..

વક્ત્રે દાેદર્ તલ યા શ્ચરમધરમહાકાૈ તુભસ્યા યપુા તે
સાે થાનાં પ્રાથર્યન્ યઃ સ્થ તમચલભવુે વારય ત્યૈ િનવેશમ્ ।
પ્રાયુઙ્ક્તવેા શષાે યઃ પ્ર તપદમ ત વે સ્થતઃ કાલશત્રાેઃ
કાલં કુવર્ન્ ગલં વાે હૃદયમયમલં ક્ષાલયેત્ કાલકૂટઃ ॥ ૧૫॥
પ્રાૈઢપ્રેમાકુલાયા દૃઢતરપિરર ભષેુ પવ દુમખુ્યાઃ
પાવર્ત્યાશ્ચા ચામીકરવલયપદૈરિઙ્કતં કા તશા લ ।
રઙ્ગન્નાગાઙ્ગદાઢ ં સતતમિવિહતં કમર્ િનમૂર્લયેત્ત-
દ્દાેમૂર્લં િનમર્લં યદૃ્ધિદ દુિરતમપાસ્યા જતં ધજૂર્ટેવર્ઃ ॥ ૧૬॥
ક ઠાશ્લષેાથર્માપ્તા િદવ ઇવ ક મતુઃ વગર્ સ ધાેઃ પ્રવાહાઃ
ક્રા ત્યૈ સસંાર સ ધાેઃ સ્ફિટકમ ણમહાસઙ્ક્રમાકારદ ઘાર્ઃ ।
તયર્ ગ્વ ક ભભૂતા સ્ત્રભવુનવસતે ભન્નદૈત્યેભદેહા
બાહા વ તા હરસ્ય દુ્રત મહ િનવહાનંહસાં સહંર તુ ॥ ૧૭॥
વક્ષાે દક્ષ દ્વષાેઽલં મરભરિવનમદ્દક્ષ ક્ષીણવક્ષાે-
તિન ક્ષપ્તશુ ભન્મલયજ મ લતાેદ્ભા સ ભ માે ક્ષતં યત્ ।

ક્ષપં્ર તદૂ્રક્ષચ ઃ શ્રુ તગણફણરત્નાૈઘભાભી ણશાેભં
યુ માકં શશ્વદેનઃ સ્ફિટકમ ણ શલામ ડલાભં ક્ષણાેતુ ॥ ૧૮॥
મુક્તામુક્તે િવ ચત્રાકુલવ લલહર લશા લ યવા ચ-
ન્ના યાવત િવલાેલદ્ભજુગવરયુતે કાલશત્રાેિવશાલે ।
યુ મ ચ્ચત્તિત્રધામા પ્ર તનવ ચરે મ દરે કા તલ યાઃ
શતેાં શીતાંશગુાૈરે ચરતરમુદરક્ષીર સ ધાૈ સલીલમ્ ॥ ૧૯॥
વૈયાઘ્રી યત્ર કૃ ત્તઃ સુ્ફર ત િહમ ગરેિવ તાપેત્યકા તઃ
સા દ્રાવ યાય મશ્રા પિરત ઇવ તા નીલ મૂતમાલા ।
આબદ્ધાહી દ્રકા ચીગુણમ ત થુલં શલૈ ક્ર ડભૂ મ-
તદ્વાે િનઃશ્રેયસે સ્યા જઘનમ તઘનં બાલશીતાંશમુાૈલેઃ ॥ ૨૦॥
પુષ્ટાવષ્ટ ભભૂતાૈ થુતરજઘનસ્યાિપ િનતં્ય િત્રલાેક્યાઃ
સ યગ્ ત્તાૈ સરેુ દ્ર દ્વરદવરકરાેદારકા ત દધાનાૈ ।
સારાવૂ પુરારેઃ પ્રસભમિરઘટાઘ મરાૈ ભ મશભુ્રાૈ
ભક્તૈરત્યાદ્રર્ ચત્તૈરિધકમવનતાૈ વા છતં વાે િવધત્તામ્ ॥ ૨૧॥
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॥ શ્રી શવકેશાિદપાદા તવણર્ન તાતે્રમ્ ॥

આન દાયે દુકા તાપેલર ચતસમુદ્ગાિયતે યે મનુીનાં
ચત્તાદશ િનધાતું િવદધ ત ચરણે તા ડવાકુ ચનાિન ।
કા ચી ભાેગી દ્રમૂધ્ના પ્ર તમુહુ પધાનાયમાને ક્ષણં તે
કા તે તામ તકારેદ્યુર્ તિવ જતસધુાભાનનુી નનુી વઃ ॥ ૨૨॥
મ ર ભૂતભાે ગપ્રવરગણફણામ ડલા તિનતા ત-
વ્યાદ ઘાર્નઘર્રત્નદુ્ય તિકસલિયતે તૂયમાને દ્યુસદ્ ભઃ ।
બભ્રત્યાૈ િવભ્રમં વઃ સ્ફિટકમ ણ હદ્દ ડવદ્ભા સતે યે
જઙ્ઘે શઙ્ખે દુશભુ્રે શ મહ ભવતાં માનસે શલૂપાણેઃ ॥ ૨૩॥
અ તાેક તાેમશસૈ્ત્રરપ ચ તમમલાં ભૂિરભાવાપેહારૈઃ
કુવર્દ્ ભ સવર્દાેચ્ચૈઃ સતતમ ભ તાૈ બ્રહ્મિવદે્દવલાદ્યૈઃ ।
સ યક્સ પજૂ્યમાનાિવહ હૃિદ સરસીવાિનશં યુ મદ યે
શવર્સ્ય ક્ર ડતાં તાૈ પ્રપદવર હદ્કચ્છપાવચ્છભાસાૈ ॥ ૨૪॥
યાઃ વસ્યૈકાંશપાતાદ તબહુલગલદ્રક્તવક્ત્રં પ્ર ન્ન-
પ્રાણં પ્રાક્રાેશયન્ પ્રાઙ્ િનજમચલવરં ચાલય તં દશાસ્યમ્ ।
પાદાઙ્ગુલ્યાે િદશ તુ દુ્રતમયુગદશૃઃ ક મષ લાષેકલ્યાઃ
કલ્યાણં ફુ લમાલ્યપ્રકરિવલ સતા વઃ પ્રણદ્ધાિહવ લ્યઃ ॥ ૨૫॥
પ્રહ્વપ્રાચીનબિહઃ પ્રમખુસરુવરપ્રસુ્ફરન્માૈ લસક્ત-
જ્યાયાેરત્નાે કરાેસ્રૈરિવરતમમલા ભૂિરનીરા જતા યા ।
પ્રાેદગ્રાગ્રા પ્રદેયાત્ત તિરવ ચરા તારકાણાં િનતા તં
નીલગ્રીવસ્ય પાદા બુ હિવલ સતા સા નખાલી સખંુ વઃ ॥ ૨૬॥
સત્યાઃ સત્યાનને દાવિપ સિવધગતે યે િવકાસં દધાતે
વા તે વાં તે લભ તે શ્રય મહ સરસીવામરા યે દધાનાઃ ।
લાેલં લાેલ બકાનાં કુલ મવ સિુધયાં સવેતે યે સદા તાં
ભૂત્યૈ ભૂત્યૈણપાણેિવમલતર ચ તે પદા ભાે હે વઃ ॥ ૨૭॥
યષેાં રાગાિદદાષેાક્ષતમ ત યતયાે યા ત મુ ક્ત પ્રસાદા-
દે્ય વા નમ્રાત્મમૂ તદ્યુર્સદૃ ષપિરષન્મૂિધ્ન શષેાયમાણાઃ ।
શ્રીક ઠસ્યા ણાેદ્યચ્ચરણસર સજપ્રા થતા તે ભાવાખ્યા-
પારાવારા ચ્ચરં વાે દુિરતહ તકૃત તારયેયુઃ પરાગાઃ ॥ ૨૮॥
ભૂ ા યસ્યા તસી ા ભવુનમનુ તં ય પરં ધામ ધા ાં
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સા ામા ાયત વં યદિપ ચ પરમં યદુ્ગણાતીતમાદ્યમ્ ।
યચ્ચાંહાેહિન્નર હં ગહન મ ત મુહુઃ પ્રાહુ ચ્ચૈમર્હા તાૈ
માહેશં તન્મહાે મે મિહતમહરહમાહરાેહં િનહ તુ ॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
શ્રી શવકેશાિદપાદા તવણર્ન તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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